
Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
8/2017.(VII.26.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról  
 
Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
77.§-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
alábbiakat rendeli el:  
 
1.§ (1) A rendelet célja, Csanádalberti község polgárainak érdekeit szem előtt tartva, 
a helyi adottságok, értékek és szükségletek figyelembe vételével a település 
közművelődési feladatainak meghatározása és ehhez a feltételek biztosítása.  
(2) Kiemelt célok:  
1. környezeti, kulturális, közösségi értékek ápolása, közismertté tétele, 
2. hagyományápolás és hagyományteremtés,  
3. a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése, 
4. az ifjúság kulturális és sport életének fejlesztése, művelődési 

kezdeményezéseinek segítése,  
5. a különböző korú és nemű csoportok, civil szervezetek kulturális, szabadidős 

tevékenységének támogatása, 
6. nemzeti, társadalmi, vallási ünnepek programjainak gazdagítása,  
7. különböző képző,- és előadóművészi előadások, események, kiállítások, táborok 

megvalósítása, segítése. 
 
2.§ A rendelet hatálya kiterjed Csanádalberti községben  
1. a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő 
állampolgárokra,  
2. az önkormányzat közművelődési intézményére, szakfeladaton ellátott 
tevékenységére és alkalmazottaira, 
3. a rendelet alapján támogatható intézményekre, társadalmi és civil 
szervezetekre,  
4. a képviselőtestületre.  
 
3.§ Csanádalberti községben a közművelődés helyi kiemelt feladatai:  
1. az internet használati lehetőségének korhatár nélküli biztosítása, 
2. a községi és egyben iskolai könyvtár működtetése, alkalmi könyvtári 
rendezvények támogatása, 
3. a helyi ünnepségeken - a rendezvények színvonalának növelése, valamint a 
hazaszeretet elmélyítése, a nemzeti és közösségi identitástudat erősítése érdekében 
– az óvodások, iskolások, fiatal és idősebb generációk bevonásával kulturális 
műsorok bemutatása, a helyi pedagógusok felkészítésével, irányításával,  
4. a gyermek és családsegítő szolgálat közreműködésével a lakosság élet- és 
munkaképességének növelése érdekében egyéni és csoportos foglalkozások, 
fórumok, klubtevékenység szervezése. 
 
4.§ (1) Csanádalberti községben az önkormányzat képviselőtestülete a 
közművelődési feladatait az alábbi szakfeladaton belül, illetve szervezetek útján látja 
el: 
1. a Művelődési ház, 



2. a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtári, Információs és 
Közösségi hely Csanádalberti – mint könyvtári szolgáltató hely, 
3. a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Csanádalberti Tagintézménye, 
4. a Pitvaros Térségi Óvodai, Egységes Óvoda-Bölcsődei Nevelési Intézményi 
Társulás által fenntartott intézmény Csanádalberti Egységes Óvoda-Bölcsődei 
Tagintézménye, 
5. Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás által 
fenntartott Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat. 
(2) Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestülete a civil fórumok 
szükséges bevonásával szabályozza a közművelődést szolgáló helyiségek 
nyitvatartási idejét, az üzleti célú tevékenység díjtételeit, biztosítja és koordinálja a 
tagintézmények működési feltételeit a közművelődési feladatok ellátásában. 
(3) A képviselőtestület minden év december 20. napjáig elkészíti a következő év 
közművelődési programtervét. 
 
5.§ Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési 
megállapodást köthet. A közművelődési megállapodás tartami elemeit a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 79.§ (2) bekezdése tartalmazza. 
 
6.§ (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásához szükséges anyagi 
támogatást az éves költségvetésben biztosítja. 
(2) A közművelődésben részt vállaló civil szervezetek, magánszemélyek 
önkormányzati támogatásban részesíthetők, mely támogatások odaítéléséről a 
képviselőtestület egyedileg és egymástól függetlenül, a költségvetésében 
meghatározott mértékű előirányzaton belül külön eljárással dönt.  
 
7.§ Az önkormányzat a rendeletben meghatározott feladatok elvégzésére a 
megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalót biztosítja. Ennek hiánya 
esetén a feladatot a mindenkori könyvtáros látja el. 
 
8.§ E rendelet 1. melléklete a közművelődési szervezetek díjmentes és díjköteles 
szolgáltatásainak körét, 2. melléklete a Művelődési Ház Használati Szabályzatát 
tartalmazza. 
 
9.§ (1) Csanádalberti Önkormányzati Képviselőtestületének a helyi közművelődési 
feladatok ellátásáról szóló 3/2009.(III.11.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.  
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Csanádalberti, 2017. július 26. 
 
 

Csjernyik Zoltán                          Dr. Sarkadi Péter 
 polgármester                                                      jegyző 

     
 
Kihirdetve: Csanádalberti, 2017. július 26. 
                   

      Dr. Sarkadi Péter 
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